
Tranås skyttegille
Tranås skyttegille bildades den 27 
augusti 1887 och fick från början ett 
50-tal medlemmar. Att få en lämplig 
skjutbana blev den första uppgiften 
som skulle lösas och det ordnades 
ganska snabbt då man fick hyra ett 
markområde där Ängaryds IP senare 
skulle anläggas. En mindre 
skyttepaviljong byggdes på höjden vid 
sidan av där ishockeybanans fryshus 
senare kom att ligga. Skjutvallen var 
på höjden, och man sköt på en 100-
metersbana mot höjden söder om 
Mårdastugan och på 300-metersbanan 
sköt man mot Höganloftberget.

Tranås äldsta Idrottsförening bildades 1887



Bilden är tagen vid en skyttetävling på Ängaryds idrottsplats i början på 1900-talet. I bakgrunden 
ses den gamla skyttepaviljongen. Bland de stående skyttarna till vänster igenkänner man Robert 
Lindvall och Simon Carlsson



Tranås skyttegilles segerrika tävlingstrupp. Från vänster Olof Knut-Ekwall. Edv. Bäckdahl. C. F. 
Lind, Oscar Wigén och Claes Rundberg. Från arméförvaltningen tilldelades man fyra Remington 
gevär och fem medlemmar skaffade sig egna vapen.  



Under årens lopp har flera skyttar gjort en stor insats 
för Tranås skyttegille. Fabrikör Lind, som var 
ordförande under åren 1898 till 1921, var en av 
föreningens bästa skyttar. Han deltog i tävlingar 
både i Sverige, Danmark och Norge.

Den största framgången hade Claes Rundberg då 
han representerade Sverige vid dom Olympiska 
spelen i London 1908, där han tog hem en 
silvermedalj i lag frigevär. Han firades som en 
hjälte vid hemkomsten till lilla Tranås.

På bilden hälsar kung Gustav VI på Claes 
Rundberg, vid kungens besök i Tranås 
1954



Fabrikör C.F. Lind, född i 
Bälaryd 1850, var en av 
föregångsmännen inom 
samhällets skarpskytterörelse, 
som han var med och startade 
1887.                                    
Han var gillets ordförande under 
åren 1898-1921.                              
Lind startade 1877 bageri- och 
kafferörelse i fastigheten 
Storgatan 22. 



Bagarmästare C.F. Linds fastighet omkring 1905. Han lät bygga en plattform i det största trädet, 
där även servering kunde ske. På bilden ses en trappa till vänster om trädet samt 
unionsflaggan i topp.



Fastighet vid Storgatan i Tranås 
svårt eldhärjad i dag, den 19 Juli 
1947.                                            
Äldre dam ådrog sig livsfarliga 
brännskador.

En explosionsartad eldsvåda har i dag 
ödelagt fastigheten Storgatan 22, 
inrymmande bl.a. Fredr. Peterssons bageri 
och E. Tells tobakshandel.

Byggnaden total oanvändbar, fastigheten 
var en av stadens äldsta, skadorna är av så 
stor omfattning att den anses som totalt 
obrukbar.

Den så svårt brännskadade fru Agda 
Eriksson avled på onsdagen på 
Tranås sjukhus.



Medlemmarna i Tranås skyttegille med skyttemusiken i täten. Till höger om fanbäraren ses Robert 
Lindvall. Simon Carlsson och C.F. Lind



I föreningen Nytta o Nöje, som bildades 1903, skulle man verka för sammanhållning bland unga 
och väcka deras håg för idrottsliga övningar. I Ängarydsskogen anordnades skytte med 
salongsgevär. På bilden från vänster: John Stille, Carl Hellemark, Gösta Karlgård, Erik Gelotte, 
Thure Filén och Sture Rohmée. Bilden från 1904



Föreningen Nytta och Nöjes skyttar tillsammans med instruktörer från Tranås skyttegille. Edvin 
Bäckdahl ses mitt på bilden och Simon Carlsson längst till höger.



När seklet var ungt brukade Tranås Skyttegille anordna festligheter i Ängarydsskogen. Bilden visar 
de medverkande på marsch till festplatsen. I täten för festtåget går fröknarna Elsa Filén, Elin 
Hellemarck, Ida och Elin Hagström. Skytten med geväret på axeln är industrimannen Oscar Wigén. 
Bilden är tagen på Ö. Järnvägsgatan med Järnvägshotellet i bakgrunden.



Kärnan av Tranås skyttegilles goda skyttar vid en tävling år 1911. Längst fram från vänster: Simon 
Carlsson, knästående med gevär Robert Lindvall och till höger medaljören från OS i London 1908 
Claes Rundberg. Sittande längst bak föreningens ordförande C. F. Lind.



En julhälsning från Romanöbarnen (professor Knut Ekwalls barn) till Robert Lindwall Julen 1904



Om man var en hängiven sportskytt och skulle 
fotografera sig, tog man på sig 
skyttemunderingen, medaljerna och poserade 
med geväret i hand.

På bilden ses Simon Carlsson hos fotografen 
Erik Österberg. Tranås.



Skyttegillets basar 1911
Från Tranåsposten den 25 april 1911 går att läsa 
följande. ” I söndags anordnade skyttegillet en basar i f.d. 
Måleribolagets lokal. En hel del trefliga och ovanliga 
kostymer förekommo. Så fick Tranås för första gången 
skåda det nya dammodet: Byxkjolen. Den unga dam, som 
bar det mångomtalade plagget blev naturligtvis 
vederbörligen bekikad. Större uppmärksamhet torde hon 
dock komma att väcka, om hon gör allvar af sin föresats 
att uppträda på köpingens gator. Men då först kan ju 
Tranås säga vara, Upp to date”!

Programblad till Tranås 
Skyttegilles 25-års fest 1912, 
med entrébiljett à en krona



Stående från vänster : Oskar 
Göransson ”Vriggebo”, Robert 
Lindwall, Torsten Andersson. 
Sittande Oskar Johansson         
” Bryggarn” och Henning 
Karlsson. 

Alla gamla veteraner i 
Skarpskytteföreningen i Tranås.

Bilden från c:a 1950.



Tranås skyttegille samlade efter en prisskjutning 1946. (Oservera prisbordet). Känner du igen 
personerna på bilden, hör av dig. Stående 3:a fr.h. Einar Johansson (1892-1977) 5:a fr.v. Arvid 
Axelsson (1904-1999)



Skyttepaviljongen, Drumstorp färdig 1937. Nya skjutbanan en tidsenlig anordning. Originell 
kombination markörgrav – materialbod, graven som faktiskt är ett under av modernitet förenat i sig 
både en absolut skyddad plats för herr ”träffbedömare” och materialbod, en anordning som inte lär 
finnas mer än på en plats till i detta land. Hela anläggningen kostade lite över 7000 kr. (164 000). 
Det första skottet på den nya banan avlossades den 9 augusti 1937 av föreningens ordförande 
järnhandlare Simon Carlsson, med en välriktad prick.



Medlemmar i Tranås bicycleklubb i slutet av 1890-talet. Samhällets första förening till modern idrott 
var Bicycleklubben, den bildades 1896 och fick vid starten 18 medlemmar, verksamheten upphörde 
vid sekelskiftet. I första raden från vänster ses Gottfr. Artberg, Jonas Johansson, Simon Ryd, 
Theodor Fälth, B.E. Gelotte och Josef Sjöberg. Bilden är tagen vid kullen.



Köpmannen Jonas Johansson föddes i 
Kvenneberga förs. I Kronobergs län den 
20 februari 1848. I början av 1870-talet 
var han ambulerande handlande bland 
järnvägsbyggarna från Karlstad till 
Nässjö. Vid denna tid bosatte han sig i 
Lövstad som var i snabb utveckling. 
Jonas Johansson hade en fast torgplats 
på Lövstads torg, där affärerna var 
mycket livliga på fredagarna, han hade 
även torgplats i Hullaryd och på 
Linköpings torg. På den tiden fanns det 
stråtrövare efter landsvägarna och en 
gång var det nära att de beryktade 
mördarna Hjert och Tector satt punkt för 
den unge affärsmannens framtid.        
Det satt hårt åt då han ville etablera sig 
som köpman då Lövstads godemän 
skulle avgöra om han fick hyra lokal eller 
inte. Men det var tack vare urmakare 
J.M. Malmqvists som han fick skriva på 
ett kontrakt för en lokal i det 
Malmqvistska huset mot en hyra på 100 
kronor om året.                       
Grosshandlare Jonas Johansson var en 
ur många synpunkter märklig 
föregångsman.



Bland samhällets pionjärer märks 
fabrikör B.E. Gelotte. Han var 
industriman, kommunalman, 
riksdagsman och en god 
amatörmålare.

Fabrikör Gelotte var en av den gamla 
stammens offrande samhällsbyggare. 
Han var född den 27 augusti 1863 i 
Österfärnebo i Gästrikland. Gelotte 
kom till Tranås 1888 som kapten i 
Frälsningsarmén och var sedan 
bosatt i vårt samhälle till sin bortgång 
1935.
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